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মিান ভাষা েতিদশদর স্মরশণ বাাংলা একাশেতম আশয়াতর্ি অমর একুশে গ্রন্থশমলা ও আন্তর্জাতিক সাতিিয সশেলন২০১৭-এর উশবাধন অনুষ্ঠাশন সবাইশক আন্ততরক শুশভচ্ছা।
গভীর শ্রদ্ধার সশে স্মরণ করতি সালাম, বরকি, রতেক, র্ব্বার, েতেউর রিমানসি নাম না র্ানা ভাষা েতিদশদর।
শ্রদ্ধা র্ানাতচ্ছ সব জকাশলর সব জশশ্রষ্ঠ বাঙাতল, র্াতির তপিা বেবন্ধু শেখ মুতর্বুর রিমানশক; তিতন ভাষা আশন্দালন
শেশক শুরু কশর বাঙাতলর স্বাতধকার সাংগ্রাশমর প্রতিটি পশব জ যুক্ত শেশক এবাং মিান মুতক্তযুশদ্ধ শনতৃত্ব তদশয় আমাশদর উপিার
তদশয়শিন স্বাধীন-সাব জশভৌম বাাংলাশদে, লাল-সবুশর্র পিাকা এবাং পতবত্র সাংতবধান।
মিান মুতক্তযুশদ্ধর তত্রে লাখ েতিদ, তনি জাতিিা দু-লাখ মা-শবান, সকল বীর মুতক্তশিাদ্ধা, র্ািীয় চার-শনিা এবাং
গণিন্ত্র ও মানুশষর অতধকার আদাশয়র সাংগ্রাশমর সকল েতিশদর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা তনশবদন করতি ।
সুতধমন্ডলী,
ভাষা আশন্দালন শুরু িয় পাতকস্তান প্রতিষ্ঠার পর পরই ১৯৪৮ সাশল। আশন্দালশনর প্রােতমক পব জ শেশকই তনতবড়ভাশব
যুক্ত তিশলন র্াতির তপিা বেবন্ধু শেখ মুতর্বুর রিমান।
১৯৪৮ সাশলর ২৩শে শেব্রুয়াতর খার্া নাতর্মুতিন আইন পতরষশদ শঘাষণা শদন শি পূব জ পাতকস্তাশনর র্নগণ উদুশজ ক
রাষ্ট্রভাষা তিশসশব শমশন শনশব। িার এই শঘাষণার তবরুশদ্ধ িাত্রলীগসি শগাটা িাত্রসমার্ তবশষাশভ শেশট পশড়।
ের্লুল িক িশল অনুতষ্ঠি এক সভায় বেবন্ধু শেখ মুতর্বুর রিমাশনর প্রস্তাশবর শপ্রতষশি িাত্রলীগ, িমুিীন মর্তলস
এবাং আরও কশয়কটি িাত্র সাংগঠন তমশল সব জদলীয় ‘রাষ্ট্রভাষা বাাংলা সাংগ্রাম পতরষদ’ গঠিি িয়।
১১ই মাচ জশক ‘বাাংলা ভাষা দাতব তদবস’ শঘাষণা করা িয় এবাং সব জদলীয় সাংগ্রাম পতরষদ র্নগণশক আশন্দালশনর সশে
সম্পৃক্ত করার র্ন্য সমগ্র শদেব্যাপী প্রচারাতভিান শুরু কশর।
১১ই মাচ জ সাধারণ ধমজঘট োকা িয়। ধমজঘট চলাকাশল বেবন্ধুসি অশনক িাত্রশক শগ্রেিার করা িয়। সাধারণ িাত্রর্নিা প্রবল আশন্দালশনর মুশখ মুসতলম লীগ সরকার ১৫ই মাচ জ বন্দীশদর মুতক্ত তদশি বাধ্য িয়।
১৬ই মাচ জ তবশ্বতবদ্যালশয়র আমিলায় ভাষার দাবীশি একটি িাত্রসভা অনুতষ্ঠি িয়। এশি বেবন্ধু শেখ মুতর্বুর
রিমান সভাপতিত্ব কশরন। পশর তমতিল তনশয় শনতৃবৃন্দ খার্া নাতর্মউতিশনর কাশি দাবীনামা শপে কশরন। তকন্তু ঐতদনই পুতলে
একদল িাশত্রর উপর লাঠিচার্জ এবাং টিয়ার গ্যাস তনশষপ কশর। প্রতিবাশদ িাত্ররা পশররতদন সারাশদশে তেষা প্রতিষ্ঠাশন ধমজঘট
পালন কশর।
১৯৪৮ সাশলর ১৯শে মাচ জ শমািােদ আলী তর্ন্নাি ঢাকায় আশসন। ২১শে মাচ জ তিতন শরসশকাস জ ময়দাশন (বিজমান
শসািরাওয়াদী উদ্যান) এক র্নসভায় শঘাষণা শদন, উদুইজ িশব পাতকস্তাশনর একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। উপতিি িাত্ররা সশে সশে এই
শঘাষণার প্রতিবাদ কশর। তবশ্বতবদ্যালশয়র সমাবিজন অনুষ্ঠাশন শমািােদ আলী তর্ন্নাি আবারও একই শঘাষণা তদশল বেবন্ধুসি
উপতিি িাত্ররা আবারও প্রতিবাদ র্ানায়।
ভাষার দাবী এবাং চতুে জ শশ্রতণর কমজচাতরশদর দাবী আদাশয়র র্ন্য অবিান ধমজঘট করার সময় ১৯৪৯ সাশলর ১৯শে
এতপ্রল বেবন্ধুশক আবারও শগ্রেিার করা িয়। জুলাই মাশসর শেশষ তিতন মুতক্ত পান।

১৪ই অশটাবর আওয়ামী লীগ ঢাকায় ভুখা তমতিল শবর কশর। তমতিল শেশক মওলানা ভাসানী ও বেবন্ধুসি অশনক
শনিাশক শগ্রেিার করা িয়।
১৯৫২ সাশলর ২৫শে র্ানুয়াতর খার্া নাতর্মুতিন প্রধানমন্ত্রীর দাতয়ত্ব তনশয়ই আবারও শঘাষণা তদশলন, পাতকস্তাশনর
রাষ্ট্রভাষা িশব উদু।জ
এ সময় বেবন্ধু বন্দী অবিায় তচতকৎসার র্ন্য ঢাকা শমতেশকল কশলর্ িাসপািাশল ভতিজ তিশলন। িাসপািাশলর
শকতবশন প্রায়েই তিতন অতল আিাদ, শমািাোদ শিািায়া, খাশলক শনওয়ার্, কার্ী শগালাম মািবুবসি তবতভন্ন িাত্রশনিাশদর
সশে শগাপশন ববঠক কশর আশন্দালশনর তদক তনশদ জেনা তদশিন। এ রকম এক ববঠশকই ২১শে শেব্রুয়াতর রাষ্ট্রভাষা তদবস
পালশনর তসদ্ধান্ত িয়।
বেবন্ধু িাঁর ‘অসমাপ্ত আত্মর্ীবনী’শি তলশখশিন:‘‘...পশরর তদন রাশি এক এক কশর অশনশকই আসল। শসখাশনই
ঠিক িল আগামী ২১শে শেব্রুয়াতর ‘রাষ্ট্রভাষা তদবস’ পালন করা িশব এবাং সভা কশর সাংগ্রাম পতরষদ গঠন করা িশব।
িাত্রলীশগর পষ শেশকই রাষ্ট্রভাষা সাংগ্রাম পতরষশদর কনশভনর করি িশব।’’ (অসমাপ্ত আত্মর্ীবনী, পৃষ্ঠা ১৯৭)
একইসশে তিতন শঘাষণা শদন ১৫ই শেব্রুয়াতর মশধ্য িাঁশক মুতক্ত না তদশল ১৬ই শেব্রুয়াতর শেশক অনেন ধমজঘট শুরু
করশবন। িাঁর সশে বতরোশলর মতিউতিন আিমদও োকশবন।
শমতেশকল কশলর্ িাসপািাশল শগাপন ববঠশকর খবর শগাশয়ন্দারা শটর শপশয় িায়। বেবন্ধুর তচতকৎসা অসমাপ্ত শরশখই
িাঁশক ঢাকা কারাগাশর পাঠিশয় শদওয়া িয়। কারাগাশর শপৌৌঁশি তিতন অনেশনর শনাটিে তদশলন। িাঁর অনড় অবিান শদশখ
কতৃপজ ষ ১৫ই শেব্রুয়াতর িাঁশক এবাং মতিউতিন আিমদশক েতরদপুর শর্শল পাঠিশয় শদয়।
বেবন্ধু এবাং মতিউতিন আিমদ ১৭ই শেব্রুয়াতর েতরদপুর কারাগাশর শপৌৌঁশিন। শসতদন শেশকই িাঁরা অনেন ধমজঘট
শুরু কশরন। কশয়কতদশনর মশধ্যই বেবন্ধুর োরীতরক অবিার চরম অবনতি ঘশট। িাঁর মৃতুযর ঝতৌঁ কও শদখা শদয়। তকন্তু শর্ল
কতৃপজ ষ এবাং োক্তারশদর অনুশরাধ সশত্বও তিতন অনেন ভাঙশি রাতর্ িনতন।
শর্লখানায় অনেশন োকাবিায় তিতন ২১শে শেব্রুয়াতর’র ঢাকার মমজাতন্তক ঘটনার খবর পান এবাং ভীষণ মমজািি িন।
‘‘রাশি িখন ঢাকার খবর শপলাম িখন ভীষণ তচন্তাযুক্ত িশয় পড়লাম। কি শলাক মারা শগশি বলা কষ্টকর। ...োক্তার
সাশিব আমাশদর নড়াচড়া করশি তনশষধ কশরশিন। তকন্তু উশের্নায় উশঠ বসলাম। ...খুব খারাপ লাগতিল। মশন িতচ্ছল
তচন্তােতক্ত িাতরশয় শেশলতি।’’ (অসমাপ্ত আত্মর্ীবনী, পৃষ্ঠা ২০৩)
একটানা ১১তদন অনেশনর পর ২৭শে শেব্রুয়াতর মুতক্তর আশদে আশস এবাং তিতন অনেন ভাশঙন।
সুতধবৃন্দ,
বাাংলাশদে আওয়ামী লীগ দীঘ জ একুে বির পর ১৯৯৬ সাশল রাষ্ট্র পতরচালনার দাতয়ত্ব শপশয় শদে ও শদশের মানুশষর
র্ন্য শিমন তবপুল উন্নয়ন কমজসূতচ বাস্তবায়ন কশর, শিতমন আন্তর্জাতিক পতরসশরও বাাংলাশদেশক তনশয় শগশি তভন্নির উচ্চিায়।
বাঙাতলর একুে আর্ পতরণি িশয়শি সারাতবশশ্বর মাতৃভাষাশপ্রমী মানুশষর ভাষার অতধকার আদাশয়র প্রিীক তদবস
তিশসশব।
কানাো প্রবাসী প্রয়াি রতেকুল ইসলাম ও আবদুস সালাশমর প্রশচষ্টায় এবাং আওয়ামী লীগ সরকাশরর আন্ততরক
উশদ্যাশগ ১৯৯৯ সাশলর ১৭ নশভম্বর ইউশনশকা ২১শে শেব্রুয়াতর ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা তদবস’ তিশসশব স্বীকৃতি শদয়।
আতম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা তদবস শঘাষণার িৎপরিায় যুক্ত প্রয়াি রতেকুল ইসলাম এবাং আমাশদর সাশবক
তেষামন্ত্রী প্রয়াি এএসএইচশক সাশদকশক গভীর কৃিজ্ঞিার সশে স্মরণ করতি।
ভাষা আশন্দালশনর েসল তিশসশবই িৎকালীন যুক্তফ্রণ্ট সরকাশরর ২১ দোর ১৬ নাং দোর বাস্তবায়ন তিশসশব ১৯৫৫
সাশলর ৩রা তেশসম্বর গশড় ওশঠ বাঙাতল র্াতিসো ও বুতদ্ধবৃতেক উৎকশষ জর বাতিঘর- বাাংলা একাশেতম।
১৯৭১ সাশলর ১৫ই শেব্রুয়াতর বাাংলা একাশেতম আশয়াতর্ি সপ্তািব্যাপী অমর একুশের অনুষ্ঠানমালায় প্রধান অতিতে
তিশলন সেশরর তনব জাচশন তবর্য়ী বাঙাতলর অতবসাংবাতদি শনিা বেবন্ধু শেখ মুতর্বুর রিমান।
শসতদন বেবন্ধু বাাংলা একাশেতমশি িাঁর বক্তশব্য সমশবি সবার উশিশে বশলতিশলন... আপনারা বুশক িাি তদশয় বশলন, আপনারা ভাষার র্শন্য কী কশরশিন? শদশের র্ন্য আপনারা কী কশরশিন? ...
আমরা শিতদন ষমিায় িাব, শসতদন শেশক বাাংলা রাষ্ট্রভাষা িশব।

বেবন্ধু শিমন শদশের কতব-শলখক-বুতদ্ধর্ীবীসি সকল নাগতরশকর মাতৃভাষার প্রতি কিজব্য-তনশদ জে কশরশিন, ঠিক
শিমতন ভতবষ্যৎ স্বাধীন রাশষ্ট্রর রাষ্ট্রভাষা তিশসশব বাাংলাশক প্রতিষ্ঠার তসদ্ধান্তটি র্াতনশয় তদশয়তিশলন।
সুধী,
অমর একুশে গ্রন্থশমলা এখন তবশশ্বর দীঘ জিায়ী বৃিেম শমলার স্বীকৃতি শপশয়শি। এই বইশমলা এখন আর শুধু বই
শকনাশবচার শকন্দ্র নয়, একই সশে িা বাঙাতলর এক ঐতিিযবািী অসাম্প্রদাতয়ক জ্ঞান-উৎসশবর নাম।
এই বইশমলা উপলশষ প্রতিবির তবশশ্বর তবতভন্ন প্রাশন্ত বসবাসকারী বাঙাতলরা শদশে আশসন। তবশদতে নাগতরশকরাও
এই শমলায় আশসন বইশয়র প্রতি বাঙাতলর অভূিপূব জ ভাশলাবাসা প্রিযষ করশি।
বইশমলা উপলশষ বাাংলা একাশেতম আশয়াতর্ি মাসব্যাপী শসতমনার ও সাাংস্কৃতিক অনুষ্ঠাশনর মাধ্যশম বাাংলা ভাষা ও
সাতিিয সম্পশকজ আশলাচনা এবাং বাঙাতল সাংস্কৃতি তবকাশের শষত্র প্রসাতরি িয়।
আমরা বাাংলা একাশেতমর একুশে গ্রন্থশমলাশক ঐতিিাতসক শসািরাওয়াদী উদ্যান পি জন্ত তবস্তৃি কশরতি। এই
শসািরাওয়াদী উদ্যাশনই ১৯৭১-এর ৭ই মাচ জ বেবন্ধু িাঁর ভাষশণ বাাংলার স্বাধীনিার োক তদশয়তিশলন। আতম মশন কতর
শসািরাওয়াদী উদ্যাশনর স্বাধীনিার অতনব জাণ আশলাকস্তশের মিই অমর একুশে গ্রন্থশমলা আমাশদর অন্তর্জগিশক আশলাকময়
করশব।
আপনারা র্াশনন বেবন্ধু শেখ মুতর্বুর রিমান তবশ্বসভা র্াতিসাংশঘ বাাংলায় ভাষণ প্রদান কশর আন্তর্জাতিক অেশণ
এ ভাষার শগৌরব ও মি জাদা প্রতিষ্ঠা কশরতিশলন।
সরকার পতরচালনার দাতয়ত্ব শপশয় আতম তনশর্ও তনয়তমি র্াতিসাংঘ সাধারণ পতরষদ অতধশবেশন তনয়তমি বাাংলায়
ভাষণ তদশয় আসতি। আপনাশদর সবার প্রশচষ্টায় আমরা আমাশদর প্রাণতপ্রয় বাাংলা ভাষাশক র্াতিসাংশঘর দাপ্ততরক ভাষা তিশসশব
স্বীকৃতি আদায় করশি পারব, ইনোআল্লাি।
সুতধবৃন্দ,
আমরা অিযন্ত আনতন্দি এবাশরর বইশমলাশিই বাাংলা একাশেতম প্রকাে করশি বেবন্ধু রতচি কারাগাশরর
শরার্নামচা নাশমর ঐতিিাতসক গ্রন্থ। বাাংলা এবাং ইাংশরতর্ উভয় ভাষাশিই এটি প্রকাতেি িশচ্ছ।
আমরা আো কতর সব জস্তশরর পাঠক এই গ্রন্থপাশঠর মধ্য তদশয় বেবন্ধুশক আরও গভীরভাশব র্ানশবন, বুঝশবন এবাং
িাঁর সাংগ্রামী র্ীবনাদেজ অনুসরণ কশর শদে ও শদশের মানুশষর কল্যাশণর র্ন্য কার্ করশবন।
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা তদবস আমাশদর র্ন্য শগৌরশবর পাোপাতে দাতয়ত্বশবাধও বশয় এশনশি। আমরা পৃতেবীর সকল
ভাষাশগাষ্ঠীর মাতৃভাষা সাংরষণ, তবকাে ও চচ জার লশষয আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা কশরতি।
আতম শদশের ক্ষুদ্র নৃ-র্নশগাষ্ঠীর ভাষা, সাতিিয ও সাংস্কৃতির অতধকার বাস্তবায়শনর র্ন্য আমাশদর কতব-শলখকবুতদ্ধর্ীবী-সাংস্কৃতিকমী সবার সুদৃতষ্ট ও সিশিাতগিা কামনা কতর।
এবির আমরা কশয়কটি ক্ষুদ্র নৃ-শগাতষ্ঠর িাত্রিাত্রীশদর র্ন্য িাঁশদর তনর্স্ব ভাষায় ২৪ িার্াশরর শবতে পাঠ্যপুস্তক
তবিরণ কশরতি। পি জায়ক্রশম সকল নৃ-শগাতষ্ঠর তনর্স্ব ভাষায় পাঠ্যবই বিতর করা িশব।
আমরা িথ্যপ্রযুতক্ত বান্ধব বাাংলাশদে তবতনমজাশণর অাংে তিশসশব প্রকােনা-শষশত্রও তবশেষ নর্র তদশয়তি। শদশে ই-বুক
কাি জক্রম দ্রুিগতিশি এতগশয় িাশচ্ছ।
সুতধমন্ডলী,
সাতিশিযর তবতভন্ন শষশত্র অবদাশনর স্বীকৃতিস্বরূপ শিসব গুণী শলখক বাাংলা একাশেতম সাতিিয পুরকার-২০১৬-শি
ভূতষি িশলন, িাঁশদর সকলশক র্ানাই আন্ততরক শুশভচ্ছা ও অতভনন্দন।
আমাশদর সরকার এশদশের মানুশষর র্ীবনমান উন্নয়শনর র্ন্য আন্ততরকভাশব কার্ কশর িাশচ্ছ। শদে শেশক দাতরদ্রয,
অতেষা, অপুতষ্ট ইিযাতদ দূরীকরশণ আমরা অশনকটাই সেলিা অর্জন কশরতি।
আমরা ধারাবাতিকভাশব ৬.৫ েিাাংশের উপর অে জননতিক প্রবৃতদ্ধ ধশর রাখশি সষম িশয়তি। একােশরর ঘৃণ্য
যুদ্ধাপরাধীশদর মানবিাতবশরাধী অপরাশধর তবচার-কার্ সম্পশন্নর পাোপাতে বেবন্ধু িিযাকান্ডসি রার্ননতিক
িিযাকান্ডসমূশির সুষ্ঠু তবচার বাস্তবায়ন কশরতি।
শদশের কৃষক িার েসশলর ন্যায্য মূল্য পাশচ্ছন। শ্রতমক পাশচ্ছন িোিে মজুতর, নারীরা কমজশষত্রসি র্ীবশনর
পেচলায় পাশচ্ছন সমান অতধকার। িরুণ প্রর্ন্ম িথ্যপ্রযুতক্তর দষিাশক কাশর্ লাতগশয় অর্জন করশিন ঈষ জণীয় সােল্য।

সাাংস্কৃতিক শষশত্রও আমাশদর সােল্য কম নয়। সম্প্রতি বাাংলা একাশেতমর উশদ্যাশগ এবাং সাংস্কৃতি তবষয়ক
মন্ত্রণালশয়র সাতব জক সিশিাতগিায় আমাশদর র্ামদাতন এবাং মেল শোভািাত্রা ইউশনশকার আন্তর্জাতিক সাাংস্কৃতিক ঐতিিযিাতলকায় অন্তভুজক্ত িশয়শি।
এসশবর মধ্য তদশয় তবশশ্বর মানতচশত্র বাাংলাশদে এখন এক অফুরন্ত সোবনার নাম। আমরা স্বল্পিম সমশয় শদে শেশক
র্তেবাদ তনমূ জশল সষম িশয়তি।
িশব শদশের এই সামতগ্রক অগ্রগতির তবরুশদ্ধ একােশরর পরাতর্ি েতক্ত, সাম্প্রদাতয়ক-সন্ত্রাসীচক্র নানাভাশব ষড়িন্ত্র
কশর িাশচ্ছ। শদশের গণিাতন্ত্রক অগ্রিাত্রা ও উন্নি ভতবষ্যশির তবরুশদ্ধ অপিৎপরিা চালাশচ্ছ। এ ব্যাপাশর সশচিন োকার র্ন্য
আতম শদেবাসীর প্রতি আিবান র্ানাই।
২০২০ সাশল র্াতির তপিা বেবন্ধু শেখ মুতর্বুর রিমাশনর র্ন্মেিবষ জ। ২০২১ সাশল আমাশদর মিান স্বাধীনিার
সুবণ জর্য়ন্তী। ২০২২ সাশল অমর একুশের সের বির পূতিজ। এই তিন মিান মুহূিজশক লষযতব্দু  তনধ জারণ কশর আমরা ক্ষুধাদাতরদ্রয-অতেষা-র্তেবাদ-সন্ত্রাসমুক্ত বেবন্ধুর স্বশের শসানার বাাংলা প্রতিষ্ঠায় তনরলস কার্ করার অেীকার পুনব্যজক্ত করতি।
একই সশে মাসব্যাপী অমর একুশে গ্রন্থশমলা এবাং আন্তর্জাতিক সাতিিয সশেলন ২০১৭-এর শুভ উশবাধন শঘাষণা
করতি।
শখাদা িাশের্।
র্য় বাাংলা র্য় বেবন্ধু
বাাংলাশদে তচরর্ীবী শিাক।
...

